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ΘΕΜΑ: Προτάσεις για ορισµό εισηγητών - µελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών 

Εξετάσεων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) έτους 2015 - Εκπαιδευτικοί 

 

   Παρακαλούνται οι Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, σε 

συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους και τους ∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, να προτείνουν εγγράφως µέσω των ∆ιευθύνσεων, εκπαιδευτικούς για τα 

παρακάτω Μαθήµατα Ειδικοτήτων, προκειµένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή 

πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2015, των υποψηφίων Επαγγελµατικών Λυκείων (Οµάδα 

Α΄) που επιθυµούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Ι. και τις λοιπές σχολές: 

− Νεοελληνική Γλώσσα, του κλάδου ΠΕ2 Φιλόλογοι 

− Μαθηµατικά Ι, του κλάδου ΠΕ3 Μαθηµατικοί 

− Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32,31) ή 

ΠΕ12.11, ΠΕ17.10  

− Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών Θερµάνσεων, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10)  

− Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ 17 (02,06,10) 

− Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10) 

− Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 

(18,32,31) 

Βαθµός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί µέχρι:  
Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι,  06-03-2015 
Αριθ. Πρωτ.  Φ6/37932/∆4 

• Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης (έδρες τους) 

• Γραφεία Σχολ. Συµβούλων 
• ∆/νσεις ∆/θµιας Εκπ/σης   
• ∆/ντές των  ΕΠΑ.Λ.  

(µέσω των ∆/νσεων ∆.Ε.) 
• Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ Α΄  

----- 

Ταχ. ∆/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Τηλέφωνο: 210-344 3240, 3306, 3278  
Fax: 210 344 3253  
E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr  



 
 

− Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,10) 

− Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) 

− Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14 (01,06) ή ΠΕ 14.02, ΠΕ18 (10,11) 

− Στοιχεία Ανατοµίας – Φυσιολογίας ΙΙ του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06) ή ΠΕ18 

(07,10,21,25) 

− Στοιχεία Αιµατολογίας – Αιµοδοσίας του κλάδου ΠΕ14.01, ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06,02),   

ΠΕ18.10 

− Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή ΠΕ18.09 

− Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30) ή ΠΕ18 (13,14,15,17),  

− Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 

(12,13,14,15,30,36) 

− Αρχές Επεξεργασίας  Τροφίµων, του κλάδου ΠΕ 14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30) 

− Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30) 

− ∆ιαµόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18 (12,15,16,30) 

− Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30) 

− Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11) 

− Οικοδοµική, του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11) 

− Γραφιστικές Εφαρµογές, του κλάδου ΠΕ18 (01,26) 

− Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01,26)  

− ∆οµηµένος Προγραµµατισµός, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 

− ∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20  ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08) 

− Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06,10),ΠΕ17 (04,08) ή ΠΕ12.05 

− Συστήµατα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, του κλάδου ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08) ή 

ΠΕ12.05 

− Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03 

− Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, 

ΠΕ18 (35,40) 

− Ναυσιπλοΐα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ή ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της 

Σχολής ΑΣ∆ΕΝ ή ΑΕΝ µε δίπλωµα πλοιάρχου Γ’ τάξης). 

− Μεταφορά Φορτίων, του κλάδου ΠΕ 18.23 ή ΠΕ12.07, ΠΕ18.31 



 
 

− Μηχανές Πλοίου Ι ,του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23 

− Βοηθητικά Μηχανήµατα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06) 

 
Κατά τη διατύπωση των προτάσεων σας παρακαλούµε να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

1) Οι προτεινόµενοι εκπαιδευτικοί για µέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον βαθµό ∆΄ και να έχουν διδάξει τουλάχιστον ένα (1) από τα 

εξεταζόµενα µαθήµατα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. τουλάχιστον για ένα (1) 

σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία. 

2) Οι προτεινόµενοι εκπαιδευτικοί για εισηγητές της Κεντρικής Επιτροπής να είναι 

µόνιµοι ή ελλείψει µονίµων αναπληρωτές ∆Ε των ανωτέρω κλάδων και να έχουν 

διδάξει το εξεταζόµενο µάθηµα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την 

τελευταία διετία. Εφόσον δεν υπάρχουν µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

∆.Ε. για κάποιο µάθηµα µπορεί να ορίζονται και ωροµίσθιοι που έχουν διδάξει το 

εν λόγω µάθηµα.  

3) ∆εν µπορεί να µετέχει  στην Κεντρική Επιτροπή  σύζυγος υποψηφίου και γενικά 

όποιος έχει συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού µε 

εξεταζόµενο υποψήφιο. 

4) ∆εν µπορεί να συµµετέχει στην Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιµάζει εκτός 

σχολικού προγράµµατος υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή συνδέεται 

µε οποιαδήποτε σχέση µε ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο 

προετοιµάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και 

όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήµατος το οποίο είναι συναφές µε το 

εξεταζόµενο µάθηµα. 

 
 Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα, όσοι 

εκπαιδευτικοί προταθούν πρέπει να συµπληρώσουν και να υπογράψουν τη συνηµµένη 

υπεύθυνη δήλωση. 

Οι ∆/νσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις 

συµπληρώνοντας τους συνηµµένους πίνακες και να τις αποστείλουν στη ∆/νση 

Επαγγελµατικής Εκπ/σης, Τµήµα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, 

ταχυδροµικώς και µε e-mail (e-mail: t09tee07@minedu.gov.gr) το αργότερο µέχρι 

27 Μαρτίου 2015 αναφέροντας για τους προτεινόµενους εκπαιδευτικούς την τάξη, το 

µάθηµα, τον κλάδο και την ειδικότητά τους (λεκτικό και κωδικός), τον βαθµό τους καθώς 

και τα τηλέφωνα επικοινωνίας µαζί τους (τηλέφωνο Λυκείου, οικίας και κινητό).  



 
 

Οι πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από τις υπογεγραµµένες (πρωτότυπες) 

υπεύθυνες δηλώσεις. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι 

πρωτότυπες, δεν θα γίνονται δεκτές.  

Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε την υπηρεσία µας ακόµα και σε περίπτωση µη 

υποβολής σχετικών προτάσεων. 

 
Συνηµµένα:                  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση 
• Πίνακες 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Εσωτ. ∆ιανοµή: 
• Γραφείο Υπουργού 
• Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Aν. Κουράκη 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
• ∆/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων - Τµήµα Α΄ 
•     ∆/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης- Τµήµα Α΄                                                          

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ 


